
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σημαντική αναφορά για τους Γυναικείους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 

στον πρόσφατα ψηφισμένο Νόμο  

 

Δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εφαρμογή του 

 

Στις 26/04/2016 ψηφίστηκε ο Ν.4384/2016: «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 

συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις». Σε συνέχεια της 

συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας ων Φύλων (ΓΓΙΦ) με το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), αναδεικνύουμε τα άρθρα που έχουν 

περιληφθεί στον εν λόγω Νόμο και που αφορούν τους γυναικείους συνεταιρισμούς, καθώς 

και τον όρο, ο οποίος αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια. 

 

Άρθρο 2 

Γυναικείοι συνεταιρισμοί  

1. Για τη σύσταση ΑΣ μέλη των οποίων, σύμφωνα με το οικείο καταστατικό μπορούν 

να γίνουν αποκλειστικά γυναίκες, στο εξής γυναικείοι ΑΣ, απαιτείται ελάχιστος 

αριθμός πέντε (5) ιδρυτικών μελών. 

2. Αν τα μέλη του γυναικείου ΑΣ είναι λιγότερα από δέκα (10), δεν απαιτείται η εκλογή 

διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν προβλέπεται από το καταστατικό του. Εφόσον 

δεν προβλέπεται η εκλογή διοικητικού συμβουλίου, η διοίκηση του γυναικείου ΑΣ 

ασκείται από όλα τα μέλη του ή από ένα μέλος που εκλέγεται από αυτά ως 

διαχειρίστρια, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά 

περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού εξειδικεύονται συγκεκριμένα μέτρα ανάπτυξης 

και εφαρμογής θετικών δράσεων για τους ΑΣ και τους γυναικείους ΑΣ, όπως 

δράσεις πληροφόρησης, δικτύωσης, προβολής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και 

καλών πρακτικών, με σκοπό τη στήριξη της συμμετοχής και της απασχόλησης των 

γυναικών και την ενίσχυση της οικονομικής τους αυτοτέλειας στην αγροτική 

παραγωγή. 

 

Άρθρο 17 

Αρχαιρεσίες 

 

1…... Το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων να εκλεγούν μέλη του διοικητικού και 

εποπτικού συμβουλίου, αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο ποσοστό των γυναικών μελών του. 

 



Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), συνεχίζοντας την συνεργασία  της 

με το ΥπΑΑΤ και με στόχο της την εξειδίκευση του άρθρου 2 - παράγραφος 3 του Νόμου, 

πραγματοποίησε συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) 

στις 24/05/2016. Κοινός στόχος και των δυο φορέων είναι η δημιουργία κατάλληλων 

δράσεων, που θα αφορούν την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον 

αγροτικοδιατροφικό τομέα. 

Πρωτίστως, συμφωνήθηκε να υπάρχει άμεση πληροφόρηση της ΓΓΙΦ για όλες τις 

δράσεις του ΥπΑΑΤ, που θα πραγματοποιηθούν στις Περιφέρειες της χώρας και θα 

αφορούν  την ενημέρωση/ γνωστοποίηση των δράσεων, που θα χρηματοδοτηθούν από  τα 

διάφορα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).  

Βάσει της παραπάνω συμφωνίας, στόχος της ΓΓΙΦ είναι η άμεση διάχυση κάθε 

πληροφορίας, που αφορά τα έργα του ΠΑΑ σε  όσο το δυνατό περισσότερες γυναίκες, οι 

οποίες αναπτύσσουν ή δυνητικά ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματικές δράσεις 

στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. 

Επίσης, ΓΓΙΦ ΚΑΙ ΥπΑΑΤ θα προχωρήσουν από κοινού στο σχεδιασμό 

εξειδικευμένων δράσεων οριζόντιας δικτύωσης, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, 

παρουσίασης καλών πρακτικών και γενικότερα σε θέματα που αφορούν  τους γυναικείους 

αγροτικούς συνεταιρισμούς.   
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